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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcJiei de medic gef Serviciu Anatomie patologicA

l.

("actualizati") privind reforma in domeniul sdritilii;
- TitlulVll-Spitalele;
2. Ordinul Ministerului Snnntnfii nr. 91412004 (',actualizat,,) pentru
Legea nr.95/2006

aprobarea

normelor privind condiliile pe care trebuie s6 le indeplineasci un spital in vederea
oblinerii autorizaliei sanitare de funclionare;

3. Ordinul MS nr.1l01 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire gi limitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in
unitatile sanitare;

4. Ordinul MS nr.870 din

I

iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
timpul de muncd, organizarea $i efectuarea girzilor in unifijile publice din sectorul
sanitar

5. Legea tr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificlrile gi

completAxile

ulterioare.

6. LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane gi
prelevarea organelor gi tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului.) _
Republicati.
7. ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rezultate din activitati medicare qi a Metodologiei de culegere
a datelor pentru baza naJionald de date privind degeurile rezultate din activita!
medicale.

Director Medical
dr.Claudia Gavris

TEl1IA.CADRU

Pentru proiectul de management

Candid4ii sunt obligafi se respecte ln totalitate structura cadru prezentate maiJbs ti sri
dezvolte un proiect de management care vizeaze secria pentru a cerui funcrie de $el sectie
concureaze, de maxim I - 10 pagini la fonturi de 14 in Arial la un 6nd, finand cont de
urmetoarele cerinte:
A, Descrierea situatiei actuale a sediei
B. Analiza SWOT, ln detaliu, a sectiei: puncte forte, puncte slabe, oportunit5ti 9i amenintdri;
C, Seleclionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii fecute;
D. ldentificarea problemelor critice
E. Dezvoltarea planuluide management pent.u problema prioritare dentificatl:
'1. Scop;
2. Obiective-indicatori (pe termen scurt - '1 an, pe termen med u - 3 ani);
3.

Activitili:
a)definire;

b) incadrare in timp - grafic Gantt;
c) resurse necesare - umane, materiale, flnanciare;
d) responsabiliteti;
4. Rezultate a9teptate;
5, lronitorizare - indicatorii
6. Evaluare - indicatori.

NOTA: Grila de punctare se va afisa dupl flnalizarea inscrierilor

Director Medical

dr.Claudia Gavrig
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